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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 
 

DECIZIE 
Nr. 1785/C10/2045 

Data: 26.10.2015 
 
Prin contestaţia nr. 1331/16.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20056/16.10.2015, 
depusă de către SC PRINTOPIA SRL, cu sediul în Timişoara, str. Tosca nr. 
16, judeţul Timiş, având Cod Unic de Înregistrare 22658113 şi număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J35/4015/2007, formulată 
împotriva adresei nr. 3765/08.10.2015, emisă în cadrul procedurii de 
„licitaţie deschisă” online pentru atribuirea contratului de achiziţie publică 
de furnizare având ca obiect „Achiziţie echipamente şi active necorporale 
CD şi IT necesare proiectului «Centru de Medicină Genomica v2», 
acronim GENOMICA” – lot 2 „Echipamente şi accesorii pentru computer”, 
cod CPV 30200000-1, organizată de către UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMIŞOARA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul 
Timiş, s-a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire şi a comunicării 
rezultatului procedurii pentru Lotul 2 - Echipamente şi accesorii pentru 
computer şi a tuturor actelor subsecvente emise în baza acestuia şi obligarea 
autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa de 
evaluare a propunerilor financiare. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7)  din OUG nr.34/2006, cu 
modificări şi completări ulterioare, Consiliul ia act de renunţarea la 
contestaţia formulată de către SC PRINTOPIA SRL în contradictoriu cu 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABES" 
TIMIŞOARA, în calitate de autoritate contractantă. 
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